
Valspar Trainingsprogramma

Ondersteunt uw
groei en ontwikkeling
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‘Uw brug

tussen theorie

en praktijk’
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Begeleiding bij uw
groei en ontwikkeling
Training die in uw behoeften en wensen voorziet

In een markt die voortdurend in ontwikkeling is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden
op peil te houden. Om aan de huidige en toekomstige vereisten met betrekking tot kwaliteit, 
klanttevredenheid en productiviteit te kunnen voldoen, is het noodzakelijk altijd te blijven leren. 
De noodzaak om te leren en ontwikkelen is afhankelijk van de situatie en verschilt per persoon. 
Daarom maken we, afhankelijk van de behoeften en wensen, onderscheid in het niveau en de 
inhoud van de training. Met een modulaire structuur waarin theorie wordt gevolgd door 
praktijkoefeningen leren onze trainers de deelnemers hoe ze de kwaliteit en productiviteit van 
hun herstelwerkzaamheden kunnen verhogen. De trainingen worden gegeven in geavanceerde 
trainingscentra van Valspar of bij lokale partners.

Wij staan voor u klaar: Wereldwijd technisch adviseurs

Valspar beschikt over een wereldwijd team van professionele technisch adviseurs. De adviseurs 
hebben een brede praktijkervaring. Ze geven zowel training als advies en ondersteuning op de 
werkvloer. Het zijn dan ook experts op het gebied van de recentste ontwikkelingen in de branche
die hun kennis voortdurend bijhouden. Met deze kennis kunnen ze de koppeling maken tussen 
theorie en praktijk. Daarom staan in elke training aspecten als veiligheid, effi ciëntie en 
productiviteit centraal.



4

Trainingsonderwerpen op basis 
van marktvereisten

We houden alle trainingsmodules up-to-date 
met de recentste marktontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld:
 ■ Vermindering van het aantal bewerkingen
 ■ Korte doorlooptijden 
 ■ Meer exotische autokleuren
  (Mica, Xirallic, Pearl, Colour Shift)
 ■ Toenemende populariteit van matte 
  blanke lakken en krasbestendige blanke
  lakken 
 ■ Meer dealerwerkzaamheden voor 
  SMART-reparaties 
 ■ Voorzorgsmaatregelen op het gebied 
  van arbo

Valspar Trainingsprogramma

Momenteel bevat het trainingsprogramma de 
volgende systeemtrainingsmodules:
 A Watergedragen basecoat-systeemtraining
 B 2K Solvent HS topcoat-systeemtraining 
 C Kleurentraining (inclusief Valspar 
  Spectrofotometer)
 D Kleurzoeksysteem en managementtools 
  (VICCS)
 E Valspar SMART Repair-systeemtraining 
  (technisch)
 F SMART Repair-training verkoop en 
  administratie (kantoor)

G Valspar SMART Repair-systeemtraining 
  (management)



Doelgroep: 
 ■ Spuiters
 ■ Technisch adviseurs

Kennisniveau:
 ■ Ervaring in het aanbrengen van 
  herstelsystemen
 ■ Basiskennis van reparatieverfsystemen

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Alle deelnemers krijgen ruimschoots de 
gelegenheid om hun vaardigheden in de 
praktijk te oefenen en te ontwikkelen, en 
om hun kennis en vaardigheden in de 
theorieruimte uit te breiden. De training vindt 
plaats in een prettige omgeving in een op de 
cursist afgestemd tempo.

Inhoud van de training:
De theorie en de praktijkoefeningen zijn 
gericht op:
 ■ Applicatiemethoden
 ■ Technieken op verschillende 
  ondergronden
 ■ Voorbereiding, primen en behandeling
 ■ Het selecteren van de juiste 
  gereedschappen 
 ■ Milieuaspecten
 ■ Kleine schades
 ■ Uitspuittechnieken
 ■ Aanbrengen van blanke lak om de 
  gewenste afwerkkwaliteit te verkrijgen
 ■ Optimalisatie en standaardisatie van 
  het toepassingsproces met behulp van 
  gestandaardiseerde procedures 
  (systeemtechnieken)

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen 
 ■ Demonstraties
 ■ Praktijkoefeningen 
 ■ Korte theorietest 

Duur:
2 dagen

Maximum aantal deelnemers:
8 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen: 
 ■ De juiste veiligheidsapparatuur selecteren
  en deze correct gebruiken
 ■ Primers en sealers selecteren en 
  aanbrengen 
 ■ Basecoats (kleur) selecteren en 
  aanbrengen
 ■ Blanke lak selecteren en aanbrengen
 ■ Lakapparatuur, zoals spuitpistolen, 
  spuitcabines en slangen, selecteren en 
  gebruiken
 ■ Formules van Valspar-coatings zoeken, 
  mengen en spuiten
 ■ Goed kleuren in elkaar laten overgaan
 ■ Spuitpistolen reinigen en afvalproducten
  op de juiste manier afvoeren
 ■ Richtlijnen met betrekking tot 
  VOC-coatings toepassen
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Watergedragen
basecoat-
systeemtraining
Valspar biedt u een hoogwaardig 
watergedragen basecoatsysteem 
dat is ontwikkeld als VOC-conforme 
oplossing met makkelijke en veelzijdige 
toepassingseigenschappen.
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Doelgroep: 
 ■ Spuiters
 ■ Technisch adviseurs

Kennisniveau:
 ■ Ervaring in het aanbrengen van 
  herstelsystemen
 ■ Basiskennis van reparatieverfsystemen

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Alle deelnemers krijgen ruimschoots de 
gelegenheid om hun vaardigheden in de 
praktijk te oefenen en te ontwikkelen, en 
om hun kennis en vaardigheden in de 
theorieruimte uit te breiden. De training 
vindt plaats in een prettige omgeving in een vindt plaats in een prettige omgeving in een 
op de cursist afgestemd tempo.

Inhoud van de training:
De training bevat de volgende aspecten:
 ■ Methoden en technieken voor 
  aanbrengen op verschillende 
  ondergronden
 ■ Voorbereiding, primen en behandeling
 ■ Producten
 ■ Milieuaspecten
 ■ Het selecteren van de juiste 
  gereedschappen

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen 
 ■ Demonstraties
 ■ Praktijkoefeningen 
 ■ Korte theorietest 

Duur:
1 dag

Maximum aantal deelnemers:
8 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen: 
 ■ De juiste veiligheidsapparatuur selecteren
  en deze correct gebruiken
 ■ Primers en sealers selecteren en 
  aanbrengen
 ■ Topcoat (kleur) selecteren en aanbrengen
 ■ Lakapparatuur, zoals spuitpistolen, 
  spuitcabines en slangen, selecteren 
  en gebruiken
 ■ Formules van Valspar coatings zoeken, 
  mengen en spuiten
 ■ Goed kleuren in elkaar laten overgaan
 ■ Spuitpistolen reinigen en afvalproducten 
  op de juiste manier afvoeren
 ■ Richtlijnen met betrekking tot 
  VOC-coatings toepassen

2K Solvent
HS topcoat-
systeemtraining
Dit systeem is een hoogwaardig, duurzaam 
hoogglans 2K-acryl topcoatsysteem en is 
ontwikkeld als VOC-conforme oplossing 
die gemakkelijk kan worden aangebracht.



Inhoud van de training:
Theorie en de praktijktraining zijn gericht op:
 ■ Het correct maken van kleuren zonder 
  kleurverschil en metamerie 
 ■ De gevolgen van verschillen in 
  aanbrengen
 ■ Het zo effi ciënt mogelijk gebruiken van 
  de spectrofotometer 
 ■ Kleurtheorie
 ■ Kleurverschillen van OEM
 ■ Kleurmaaktechnieken
 ■ Kenmerken per mengtoner
 ■ Toepassing en kleurverschil
 ■ Spectrofotometer 

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen 
 ■ Demonstratie
 ■ Praktijkoefeningen 
 ■ Korte theorietest 

Duur:
1-2 dagen

Maximum aantal deelnemers:
6 personen 

Cursisten die deze training hebben 
gevolgd:
 ■ Begrijpen waardoor OEM-kleurverschillen
  worden veroorzaakt
 ■ Begrijpen wat de belangrijkste 
  mengkleurkenmerken zijn, zoals: 
  metamerie, complementaire kleuren, 
  kleurverzadiging, aanzicht recht van 
  boven en onder een hoek, en lichte en 
  donkere plekken in kleuren.
 ■ Zijn in staat om kleuren aan te passen 
  volgens een systematische methode
 ■ Zijn in staat om kleuren op de juiste 
  manier aan te brengen

Doelgroep: 
 ■ Spuiters
 ■ Technisch adviseurs
 ■ Kleurspecialisten

Kennisniveau:
 ■ Ervaring in het aanbrengen van 
  herstelsystemen
 ■ Basiskennis van reparatieverfsystemen 
  en het mengen van kleuren

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Na deze training hebben cursisten een 
theoretische achtergrondkennis van kleuren, 
waarom we te maken hebben met 
kleurvariaties en van alle kenmerken van 
iedere mengtoner om een kleur aan te passen. 
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Kleurtraining
(Inclusief Valspar Spectrofotometer)

In deze training verbeteren de 
cursisten hun kennis en vaardigheden 
met betrekking tot kleurtinttechnieken 
om met de nieuwste hulpmiddelen 
snel exact de juiste kleur te selecteren.



 ■ Alle producten op de weegschaal wegen
  en gegevens verzamelen
 ■ Gegevens gebruiken om de productiviteit
  te verhogen 
 ■ De Valspar Spectrofotometer effectief 
  en effi ciënt gebruiken
 ■ Color Box navigatie
 ■ Zoeken naar opdracht en operator
 ■ Prijsstelling 
 ■ VOC-grootboek 
 ■ Managementsysteem VICCS

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen 
 ■ Demonstratie
 ■ Praktijkoefeningen 
 ■ Korte theorietest 

Duur:
0,5 - 1 dag

Maximum aantal deelnemers:
8 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen:
 ■ Alle afwerkingskleuren en -varianten 
  van auto’s vinden
 ■ Kleuren selecteren met de Valspar 
  Spectrofotometer
 ■ De gegevensfuncties beheren 
  (opdrachtnummers, operator, enz.)
 ■ Met het prijssysteem in het kleurzoek -
  systeem werken en dit beheren 
 ■ Eigen formules aan het systeem 
  toevoegen
 ■ Het VICCS-hulpprogramma gebruiken 
  om het gebruik van verf te analyseren 
  en optimaliseren 

Doelgroep: 
 ■ Spuiters
 ■ Technisch adviseurs
 ■ Kleurspecialisten 
 ■ Administratief medewerkers

Kennisniveau:
 ■ Basiskennis van reparatieverfsystemen

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Cursisten leren hoe ze met de beschikbare 
hulpmiddelen kleuren kunnen zoeken. 

Inhoud van de training:
De belangrijkste elementen van deze training 
zijn:
 ■ Het vinden van autokleuren met het 
  kleurzoeksysteem en de spectrofotometer
 ■ Kleurformules bijwerken
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Kleurzoeksysteem 
en managementtools 
(VICCS)
VICCS is de managementtool van Valspar 
die u helpt uw productiviteit te bewaken 
en verbeteren. 
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Inhoud van de training:
De SMART Repair-systeemtraining gaat dieper 
in op de belangrijkste aspecten van het smart 
repair-proces, zoals:
 ■ Een algemene inleiding in smart repairs
 ■ Herkennen van slimme, snelle of 
  traditionele reparatie
 ■ Smart repair-proces en -ruimte
 ■ Smart repair-oplossingen met verf- en 
  niet-verfproducten
 ■ Smart repair-hulpmiddelen en 
  -apparatuur
 ■ Smart repair voorbereiden
 ■ Kleuren bepalen, zoeken en mengen
 ■ Schuursystemen
 ■ Polijstsystemen
 ■ Smart repair-aanbrengtechnieken
 ■ Droogmethoden

Trainingsmethoden:
Om deze training het beste tot zijn recht te 
laten komen, bestaat hij uit een combinatie 
van theorie en praktijkoefeningen:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen
 ■ Demonstratie
 ■ Praktijkoefeningen
 ■ Korte theorietest

Duur:
2 dagen

Maximum aantal deelnemers:
8 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen:
Op de juiste wijze schade herkennen waarvoor 
het smart repair-proces geschikt is en welke 
schade snel kan worden gerepareerd. De juiste 
apparatuur binnen het smart repair-proces 
selecteren en gebruiken. Het smart repair-
proces volledig begrijpen en dit op een zeer 
hoog niveau uitvoeren. Tijdsbeperkingen en 
parameters begrijpen om het proces in de 
juiste werkplaats tot een succes te maken.

Doelgroep: 
 ■ Autospuiters
 ■ Technische autoreparatieadviseurs
 ■ Autokleurspecialisten

Kennisniveau:
 ■ Ervaring met de schadeherstelbranche
 ■ Kennis van en vaardigheden op het 
  gebied van het aanbrengen van 
  verfproducten

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Tijdens deze training optimaliseren cursisten 
hun kennis en vaardigheden op het gebied 
van voorbereiding en spuittechnieken. Na de 
training kunnen cursisten:
 ■ De juiste veiligheidsapparatuur 
  selecteren en deze correct gebruiken
 ■ Primers, sealers en basecoats (kleur) 
  selecteren en aanbrengen
 ■ Blanke lak selecteren en aanbrengen
 ■ Lakapparatuur, zoals spuitpistolen, 
  spuitcabines en slangen, selecteren en 
  gebruiken
 ■ Formules van Valspar coatings zoeken, 
  mengen en spuiten
 ■ Goed kleuren in elkaar laten overgaan 
  om onzichtbare reparaties te maken
 ■ Spuitpistolen reinigen en afvalproducten
  op de juiste manier afvoeren
 ■ Richtlijnen met betrekking tot 
  VOC-coatings toepassen
 ■ De specifi eke benodigde producten 
  selecteren
 ■ Specifi eke smart repair-toepassingen 
  uitvoeren

Valspar SMART
Repair-systeem-
training (technisch)
De nadruk van dit programma ligt op het in
korte tijd, volgens een gestandaardiseerde 
procedure repareren van kleine cosmetische
schades. Tijdens deze training leren 
cursisten ons Smart Repair-proces te 
herkennen en te gebruiken. 



Inhoud van de training:
De training richt zich op de belangrijkste
administratieve aspecten van SMART Repair:
 ■ Vaststellen van smart repair-schades
 ■ Taxeren van smart repairs 
 ■ Het Valspar taxatiesysteem gebruiken 
 ■ De ontwikkeling naar snelle reparaties 
  begrijpen
 ■ Het smart repair-proces volledig begrijpen
 ■ Up-selling van smart repairs en snelle 
  reparaties 

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen
 ■ Demonstratie
 ■ Praktijkoefeningen
 ■ Korte theorietest

Duur:
½ dag

Maximum aantal deelnemers:
8 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen:
 ■ Smart-repair-schades correct vaststellen
 ■ Het volledige taxatieproces voor smart 
  repairs uitvoeren
 ■ Het verschil tussen smart repairs en 
  snelle reparaties begrijpen 
 ■ Smart repairs en snelle reparaties 
  succesvol verkopen 
 ■ Het smart repair-proces volledig 
  begrijpen 
 ■ De smart repair-services van uw 
  schadeherstelbedrijf verkopen 

Doelgroep: 
 ■ Receptiemedewerk(st)ers
 ■ Kantooradministratie
 ■ Taxateurs

Kennisniveau:
 ■ Basiskennis van reparaties 
 ■ Microsoft Excel en Word

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
In deze training optimaliseren de cursisten 
hun kennis van en vaardigheden in de 
administratieve aspecten van SMART Repair 
met als doel:
 ■ De verkoop per productieve medewerker
  verhogen
 ■ Het gebruik van de werkplaats en 
  apparatuur verbeteren 
 ■ De nettowinst verhogen 
 ■ Verkoopkansen vaststellen tijdens het 
  leveren van klantenservice 
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Valspar
SMART Repair-
training verkoop
en administratie 
(kantoor)
Naast de technische aspecten van smart 
repairs is de administratieve kant ook 
zeer belangrijk. Deze training is gericht 
op het gehele klantgerichte proces van 
smart repair, taxatie en up-selling.

SMART Repair-training verkoop en administratie (kantoor)
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Inhoud van de training:
De training richt zich op de belangrijkste 
administratieve aspecten van SMART Repair:
 ■ Begrijpen wat smart repair is en waarom
  smart repair en schadetaxatie nodig zijn
 ■ Het Valspar taxatiesysteem gebruiken 
 ■ De ontwikkeling naar snelle reparaties 
  begrijpen
 ■ Het smart repair-proces volledig begrijpen
 ■ Up-selling van smart repairs en snelle 
  reparaties 
 ■ De juiste ruimte en apparatuur voor 
  smart repair, en het juiste personeel voor
  uw bedrijf bepalen 
 ■ Selectie begrijpen en de productie van 
  smart repair opstarten

Trainingsmethoden:
 ■ Theorie
 ■ Uitwisselen van ervaringen
 ■ Demonstratie
 ■ Praktijkoefeningen
 ■ Korte theorietest

Duur:
1 dag

Maximum aantal deelnemers:
6 personen 

Cursisten die deze training hebben 
voltooid, kunnen:
Begrijpen wat smart repair en schadetaxatie 
inhouden en wat het nut hiervan is
 ■ Smart repair-opdrachten binnenhalen of
  omzetten naar snelle reparaties 
 ■ Het Valspar taxatiesysteem gebruiken 
 ■ Het smart repair-proces volledig begrijpen
 ■ Smart repairs en snelle reparaties 
  up-sellen 
 ■ Begrijpen hoe een ruimte voor smart 
  repair moet worden ingericht en welke 
  apparatuur hiervoor benodigd is 
 ■ Het geschiktste personeel selecteren om
  alle aspecten van smart repair af te 
  handelen 
 ■ Selectie toepassen om een winstgevende
  productieruimte op te zetten

Doelgroep: 
 ■ Eigenaars van autoschadeherstelbedrijven
 ■ General managers van
  autoschadeherstelbedrijven
 ■ Productiemanagers van
  autoschadeherstelbedrijven

Kennisniveau:
 ■ Een gedegen kennis van 
  autoschadereparatie
 ■ Goede organisatorische kennis en 
  motivatievaardigheden
 ■ Basisniveau Microsoft Excel en Word

Wat u van deze cursus kunt verwachten:
Tijdens deze training optimaliseren cursisten 
hun kennis en vaardigheden met betrekking 
tot het opzetten van een profi t center in hun 
schadeherstelbedrijf. Dit omvat tevens het 
leren begrijpen van alle aspecten van SMART 
Repair met als doel:
 ■ Productiviteit optimaliseren, effi ciënte 
  productiesystemen implementeren en 
  reparatieorders inplannen
 ■ Organisatie en productie plannen
 ■ Besparing op werk en verf realiseren 
  door het smart repair-proces te
  standaardiseren
 ■ Per productieve medewerker de verkoop
  en nettowinst verhogen
 ■ Het gebruik van de werkplaats en 
  apparatuur verbeteren 

Valspar
SMART Repair-
systeem-training
(management)
Niet alleen de technische en administratieve
aspecten van smart repairs zijn belangrijk. 
Ook het inrichten van een goede omgeving,
met het juiste personeel en de juiste 
apparatuur, is essentieel om dit lucratieve 
onderdeel van de schadeherstelbranche 
tot een succes te maken. Deze training is 
gericht op het gehele klantgerichte proces 
van smart repair, taxatie en up-selling.



Valspar Automotive
I  www.valsparauto.com

Valspar behoort wereldwijd tot de top-5 
 producenten en leveranciers van  coatings, van 
verf voor in en om het huis tot  hoogwaardige 
lakken voor auto’s en industriële  toepassingen. 
Valspar heeft oplossingen die klanten 
 meerwaarde bieden en tegelijk bijdragen aan 
de belangen van aandeelhouders. Met een 
combinatie van duurzame  bedrijfsvoering, 
innovatief vermogen en de continue  inzet 
om een geweldige werkgever te zijn, 
werkt  Valspar aan haar missie. Het beste 
 coatingbedrijf ter wereld zijn!

Valspar.
Als het erop
aankomt, 
zitten wij er 
bovenop.

“If it matters, we’re on it”
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